
SÁBADO 2 xuñO
-Visita a Abegondo, organiza o Concello 
-Celebración Corpus, en Mougás
DOMINGO 3 xuñO
-Curro de Torroña
SÁBADO 9 xuñO
-Festa do Corpus, en Viladesuso 
DOMINGO 10 xuñO
-Curro de Mougás
-Celebración Corpus, en Acebedo
SÁBADO 16 de xuñO
-Torneo das Escolas de Fútbol de Oia, no 
campo As Tornas de Sta. Mª de Oia
SÁBADO 16 e DOMINGO 17 xuñO 
-Tirada percorridos de caza, en Burgueira
DOMINGO 17 xuñO
-Andaina pola Ruta Máxica, organiza 
o Concello e a Asociación Costa dos 
Castros (+info: 677 78 32 96)
-Festividade na honra de San Antonio, 
en Santa Comba
SÁBADO 23 xuñO
-21 h. O grupo de teatro “Os mellores 

do Ghrupo” estrean a obra “xénesis”, na 
Casa Cultural de Sta. María de Oia
DOMINGO 24 xuñO
-Festividade na honra de Santa Eugenia, 
en Mougás
VENRES 29 xuñO
-20 h. Concerto da Minibanda, na casa 
cultural de Viladesuso
SÁBADO 30 xuñO
-Festividade na honra de San Pedro, en 
Burgueira
6-7-8 xuLLO
-III Festival Costa dos Castros, en Santa 
María de Oia (+ info: 986 36 21 25)
SÁBADO 14 xuLLO
-Festividade de Santo Anxo, en Loureza
16 a 27 xuLLO
-Campus Deportivo Oia, para nen@s 
de 5 a 14 anos. Organiza o Club Fútbol 
Oiense e colabora Concello de Oia.
+ info: 986 36 21 25
xOVES 21 xuLLO
-Festividade na honra do Carme, en 

Mougás
-17.30 h. Festa da Bicicleta, organiza o 
Concello en colaboración con Ciclismo 
Oiense (+info 986 362 125)
VENRES 22 xuLLO
-Romería do Monte da Madanela, en 
Burgueira
-9 h. VI Marcha Cicloturista de Oia e 
Andaina. Organiza Ciclismo Oiense. 
(+info 666 60 94 10  e na páxina web 
www.ciclismooiense.es)
-Festival de Verán en Viladesuso, coa 
actuación do ENCONTRO DOS POBOS 
DOMINGO 29 de xuLLO
-20.30 a 22 h. Concerto solidario do 
violinista Antonio Seijo, a favor da 
Protectora de animais Bai.senpulgas,
na Praza Centinela –Sta. Mª de Oia
MARTES 7 AGOSTO (Festivo local)
-Festa na honra de San Mamed, en 
Pedornes
-Festa na honra de San Mamed, en 
Loureza
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DANIEL DOMINGuEZ, SuBCAMPEÓN DO CAMPIONATO 
PROVINCIAL DE TIRO AO PRATO
Daniel Domínguez, de 30 anos de idade, se proclamou, o pasado 22 de 
abril, subcampión provincial de tiro ao prato no XXXIII Campionato 
Provincial de Pontevedra de Percorridos de Caza, que se celebrou no 
campo de tiro Fronteiriñas de Figueiró, Tomiño. 
Daniel conseguiu romper 85 pratos de 100, frente os 90 que acadou o 
primeiro posto. Dani comezou con 21 anos neste deporte pisando forte, 
nestes últimos anos cabe destacar o seu gran resultado na modalidade 
Compack Sporting, quedando no 2017 Campión provincial, e no 2012, 
2013 e 2016, subcampión provincial.

III FESTIVAL COSTA DOS CASTROS 
Este ano se celebra a terceira edición do Festival Costa dos Castros no entorno do Mosteiro o 6, 7 e 8 de Xullo.  O 
programa arranca o Venres 6, cos cantos de tabernas nos locales da zona e a continuación a actuación dos grupos 
As Caramuxas, A Fiada, Virxe do Alivio e Tra-lo Mosteiro. Seguidamente se celebrará un Serán.
O Sábado de mañá se monta o mercado con postos de artesáns. De tarde contaremos coas actuacións do grupo 
de música de RockXerome, a continuación o grupo Folk Tarxa, seguidamente con cantares de música tradicional 
portuguesa a cargo de Cantares do Silveiro (do noso pobo irmá da Freguesia de Oiã), o grupo Coanhadeira e 
pechando a noite Virandeira Folk. 
Xa o Domingo pola tarde, actuará para o público infantil UXÍA e a continuación, o obradoiro de teatro organizado 
polo Concello baixo a dirección de Artística de Vigo, interpretará: “Contos do Arrabal“. Ruta dramatizada. E algunha 
sorpresa máis!!! Podes seguir a programación actualizada no facebook festivalcostadoscastros e no facebook oficina 
turismo oia!!!! Esperámoste!!!

NOVAS

PuRA, A AVOA MÁIS LONxEVA DE OIA, CuMPRE 102 ANOS
Purificación Granja Valverde, de Santa María de Oia, celebrou 
o seu 102 aniversario rodeada da súa familia. Recibiu a visista da 
Alcaldesa, Cristina Correa, acompañada da Concelleira Carmen 
María, que, en nome de tódolos veciñ@s do Concello, lle fixeron 
entrega dun ramo de flores.
Pura nos agasallou co seu sorriso tan entrañable, e nos recordou 
que segue sendo unha gran afeccionada do programa de 
Piñeiro “Sesión Vermú” e de Marcial, da Radio Galega, quen xa 
a entrevistou en varias ocasións. 
Tamén nos revelou que o gran segredo para estar tan guapa 
é botar tódalas mañás aceite de almendras. E en canto ten 
oportunidade, se pon a ganchillar para os seus netos e bisnetos!

RADIO ARRABAL ENTREVISTA A ALFONSO RuEDA, VICEPRESIDENTE 
DA xuNTA DE GALICIA
Con motivo da visita de Alfonso Rueda ó CEIP Mestre Manuel García, os 
alumnos de 5º de primaria o entrevistaron en directo en Radio Arrabal, a 
emisora de radio do colexio.
Coma sempre, fixeron un programa moi completo: informaron das novas 
de última hora, de deportes, do tempo, receitas riquísmas, chistes, música, 
Hiroshima e os golfiños, e moitas cousas máis. 
Parabens a tod@s polo gran éxito que está tendo Radio Arrabal. Podedes 
seguilos na páxina web do colexio.

Programación de visitas guiadas gratuítas Costa dos Castros 
Verán 2018: 

Do 25 de xullo ao 16 de setembro (ambos incluídos):

•MÉRCORES
 -12.30h. Castro e petróglifos da Cabeciña
Libre acceso
Punto encontro: A Cabeciña (Mougás)
•XOVES
-19.00h. Sobreiras do Faro
Libre acceso
Punto encontro: Exterior Picadero O Rancho (Mougás)
•VENRES 
-22.30h. Visita nocturna petróglifos da Cabeciña
Precisa inscrición
Punto de encontro: A concretar no momento da inscrición

•SÁBADOS 
-12.30h. Barrio do Arrabal (entorno do Mosteiro de Oia)
Libre acceso
Punto de encontro: Exteriores da Oficina de Turismo
-22.30h. Visita nocturna ao petróglifo de Auga dos Cebros
Precisa inscrición
Punto de encontro: A concretar no momento da inscrición
•DOMINGOS 
-12.30h. Barrio do Arrabal (entorno do Mosteiro de Oia)
Libre acceso
Punto de encontro: Exteriores da Oficina de Turismo

Para visitas noutros horarios ou días poñerse en contacto coa 
Asociación Costa dos Castros.
Información e inscricións: costadoscastros@gmail.com e 
689.35.57.13

AuLA DE ACOLLIDA: Esta aberto o prazo para solicitar 
a inscrición na aula de acollida para o curso escolar 
2018/19. Os interesad@s poden facelo no Concello 
antes do 15 de xullo. Horario de 19.30 h. a 21.30 h. 
+info: 986 362 125.

FESTAS POPuLARES: As solicitudes para a celebración 
de festas e verbenas populares deben presentarse con 
alomenos 10 DÍAS de antelación, xunto con toda a 
documentación necesaria, na SEDE ELECTRÓNICA da 
web do Concello. 

RECORDA

PROGRAMACION VISITAS GuIADAS COSTA DOS CASTROS
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O 31 de maio remataba 
o prazo para realizar os 
traballos de limpeza e corta 
de arboredo naquelas parcelas 
que incumprisen co disposto 
na Lei de incendios e nas súas 
posteriores modificacións. 
A partir deste momento e 
tendo en conta, ademais, 
que o Concello de Oia é un 
municipio considerado zona 
de alto risco de incendio, as 
persoas que incumpran coa 
normativa vixente en materia 
de prevención de incendios 
expóñense ás correspondentes 
sancións. 
A maiores disto, a 
Administración poderá 
repercutirlle os gastos de 
extinción no caso de incendio 
forestal. Por iso rogámoslles a 
todas as persoas propietarias que aínda non cumpriron con estas obrigas que o fagan coa maior brevidade 
posible. Así mesmo, agradecémoslles a todas as persoas que xa cumpriron con elas o esforzo realizado 
para adaptarse á normativa.
Para calquera dúbida ou aclaración sobre as distancias, se poden poñer en contacto co Concello no teléfono 
986 362 125.

ELIMINACIÓN DO PLuMEIRO DA PAMPA
SE LEMBRA aos veciños/as a obriga de eliminar das súas 
fincas o Plumeiro da Pampa, debendo arrincalo de raíz. 
Hai que ter en conta que a semente desta planta invasora 
se despraza doadamente pola acción do vento, a longas 
distancias fora do seu hábitat natural, colonizando todo ao 
seu paso con facilidade. A súa eliminación debe ser tomando 
as medidas necesarias para que non se expanda a semente.
A proliferación desta planta non autóctona supón un risco 
grave para a flora nativa, polo que DEBE SER ELIMINADA. 
Ademais, son plantas que poden acadar a altura de ata dous 
metros e cando se secan son altamente inflamables, o que 
supón un alto risco de incendio.
O INCUMPRIMENTO da tarefa de eliminación destas plantas, 
dará lugar á emisión de ordes de execución por parte do Concello, e, en caso de desatención destas, o Concello 
poderá utilizar  calquera medio de execución forzosa legalmente admitido, en virtude das previsións dos art. 135 e 
136 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia.

AxuDAS Á CONCILIACIÓN POR PATERNIDADE Ou MATERNIDADE DA PERSOA TRABALLADORA AuTÓNOMA
A Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia, convoca axudas destinadas a persoas 
traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez finalizada a súa baixa por maternidade ou paternidade, 
contraten unha persoa para ampliar a súa conciliación. O prazo remata o 15 de xullo. + info: AEDL do Concello de Oia.

AxuDAS PARA AMPLIAR A REDuCCIÓN DE COTAS Á SEGuRIDADE SOCIAL DOS/AS AuTÓNOMOS/AS 2018
A Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galcia, convoca axudas dirixidas a persoas autónomas 
que estean ou estivesen acollidas aos incentivos e medidas de fomento e promoción do traballo autónomo, que 
establece que a cota por continxencias comúns, incluida a incapacidade temporal, se reducirá á contía de 50 euros 
mensuais. As axudas son para altas no RETA anteriores ao 1 de xaneiro de 2018 que cumpran os requisitos previstos 
na Orde. O prazo das solicitudes remata o 31 de xullo. + info: AEDL do Concello de Oia.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
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CAMPuS DEPORTIVO DE VERÁN EN OIA
O Campus Deportivo de Oia, se celebrará no mes de xullo, 
no Campo de Fútbol de As Tornas e pista polideportiva do 
CEIP Mestre Manuel García. Esta edición se celebrará do 
16 ao 27 de xullo, en horario de mañá, de 9.30 a 13.30 h 
(non inclúe sábados, domingos nin festivos). 
É unha oportunidade única para practicar deporte pero 
tamén para traballar e mellorar valores como o respecto, 
o compañeirismo e a deportividade. 
Vai dirixido a nen@s de idades comprendidas entre 5 a 14 
anos e se impartirá por monitores titulados. O prezo é de 
60 euros (con desconto de 5€ para o segundo ou terceiro 
irmá). Inclúe bolsa, equipación (pantalón e camiseta), 
merenda saudable diaria e algunha sorpresa máis!. Límite 
prazo de inscrición o 30 de xuño. + info: Club Fútbol Oiense 
ou Concello 986 36 21 25.

MÁIS NOVAS

MEDIO AMBIENTE

AXUDAS

ASOCIACIÓN DE MuLLERES RuRAIS
Xa existe en Oia a Asociación de Mulleres rurais. Se eres muller e queres formar parte desta asociación podes chamar 
o teléfono 639 329 493. A cuota e de 5 euros o ano.

MULLERES

RECOLLIDA DE VOLuMINOSOS
O Concello recolle voluminosos porta a porta o último martes de cada mes. Se tes voluminosos na túa casa e queres 
que o Concello pase a recollelos, é preciso avisar no teléfono 986 362 125. 
É importante a colaboración veciñal para poder reciclar axeitadamente e evitar vertidos incontrolados, que ademais 
de afear os parroquias, encarecen o custe do servizo do lixo (a día de hoxe deficitario nun 50%). 

LIMPEZA DE TESTADAS 
Os propietarios de fincas ou solares deberán manter limpas as frontes das súas parcelas ou muros lindeiros coa vía 
pública, xa que a acumulación de maleza pode afectar ao ornato público, ser susceptible de prender lume ou ser 
foco de insectos e roedores
Os traballos de limpeza deberanse levar a cabo antes do 30 de xuño a efectos da prevención de incendios.


